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THIS NEWSLETTER IS PUBLISHED IN ENGLISH ON THE WEBSITE: SEE 

https://detriangel.net/info-huidige-schooljaar/new-letter-eng/ 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Na de april/mei vakantie hebben we de draad van dit schooljaar weer opgepakt. Een 
drukke periode. Oók voor u. Dat realiseren wij ons. Toch is fijn dat we bij iedere 
activiteit die we organiseren, binnen of buiten school, op u kunnen rekenen. Hartelijk 
dank daarvoor. Per slot van rekening doen we het samen! 
 
Een fantastisch bedrag! Heel hartelijk dank! 
  
Eén van die activiteiten waarbij u ons en de kinderen volop heeft gesteund was de 
sponsorloop van 12 april. Met hun sportieve prestaties in hun zak, zijn de kinderen bij 
hun sponsors langsgegaan om hun geld te ontvangen. Alle sponsoren, ouders, opa’s 
en oma’s, ooms en tantes, noem ze maar op, heel hartelijk dank voor uw gulle 
bijdrage. Ook bedanken wij de Albert Heijn Westwijkplein voor de sponsoring van al 
het fruit op deze ochtend.  
De kinderen hebben uiteindelijk € 13.000,- bij elkaar gerend. Wat een enorm bedrag!  
€ 9.000,- is bestemd voor de opbouw van de Urbanuskerk in Bovenkerk.  
€ 4.000,- is overhandigd aan de stichting Het Vergeten Kind: www.hetvergetenkind.nl. 
 

 
Links: pastoor Jongerden van de Urbanusparochie in Bovenkerk.  

 
Techniek: een bijzondere plek binnen onze schoolorganisatie 
 
Zoals u zo vaak heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief; techniek en wetenschap zijn 
twee belangrijke onderdelen geworden op ons weekrooster. Onze organisatie heeft 
een techniek-coördinator en in ons hoofdgebouw is de Technotheek van de 
Onderwijsgroep Amstelland gevestigd (https://technotheekamstelland.nl/). In die 
Technotheek staan meer dan 60 bakken die ingezet kunnen worden voor een 
techniekles. Collega’s kunnen deze bakken lenen en gebruiken in hun klas ten 
behoeve van een klassikale techniekles, als aanvulling op de individuele weektaak of 
als onderdeel van een circuit. 
Na schooltijd faciliteren wij de organisatie van MadScience om ontdeklessen 
wetenschap en techniek te geven aan onze kinderen van de groepen 3 t/m 8. Als 
dank voor het gebruik van onze leslokalen op het hoofdgebouw ontvangen de 
kinderen van de groepen 1/2 binnenkort een gratis workshop tijdens schooltijd.  
Een ander mooi, nieuw project is: 4 techniekmiddagen voor 20 leerlingen uit de 
groepen 7 in het technieklokaal op de Panta Rhei, een middelbare school in 
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Amstelveen. Met behulp van prachtige machines en onbewerkt materiaal gaan zij 
onder leiding van een docent een autootje maken dat rijdt op zonne-energie.  
 
Ons team: een goed stel! 
 
Zoals ieder jaar zijn de collega’s ook dit jaar getrakteerd op een teamuitje. Dit keer 
vond het uitje plaats op 25 mei in Aalsmeer.  
Tijdens dit soort momenten is er even tijd om met elkaar te praten over andere dingen 
dan school. Dat is goed en nodig. We zien dan dat we een hecht team zijn en dat is 
belangrijk voor de samenwerking op de werkvloer. Samen zijn we sterk.   
 
Juf Kim van der Vliet (groep 5b) heeft ons de afgelopen periode verteld dat zij 
zwanger is. Wat een fantastisch nieuws. Wij wensen haar heel veel gezondheid en 
geluk tijdens deze bijzondere periodel.  
 
Moeders in het zonnetje! 
 
En als je moeder bent, word je ieder jaar in het zonnetje gezet door je kinderen. Ook 
dit jaar zijn de moeders op 12 mei verwend met zelf gemaakte knutsels verpakt in, 
jawel, zelf gemaakt pakpapier. De vaders zijn op zondag 16 juni aan de beurt. Nog 
even geduld, papa’s!  
 
Even lekker weg uit de schoolbanken: schoolreisje! 
 
De afgelopen weken zijn alle groepen op schoolreisje geweest. Het waren heerlijke 
dagen die, wederom, zeer goed georganiseerd zijn door de leden van de 
oudercommissie en een aantal collega’s. Vervoer, eten en drinken, koffie voor de 
hulpouders en leerkrachten, pleisters voor de wondjes en een ijsje als afsluiting van 
de dag….aan alles was gedacht. Capeau! 
 
De groepen 8: gemiddelde cito-score én…….nog een paar weken basisschool 
 
De cito-uitslag is binnen. De behaalde score van onze school is 539.9. Het landelijk 
gemiddelde is 535.7. We zijn trots op onze kinderen én ons hele team!  
 
De kinderen van groep 8 zijn volop in de weer met het afsluiten van hun 
basisschooltijd. Op 21 mei deden zij mee aan de traditionele gemeentelijke sportdag. 
28 mei zaten ze op de fiets voor het praktisch verkeersexamen. En medio juni gaan ze 
op kamp. Bovendien wordt er tijd gestoken in het oefenen van de musical: toneel- 
spelen, dansen én zingen tegelijk. We zijn benieuwd naar hun acteerkunsten. Veel 
plezier de komende weken.  
 
Inderdaad, er is veel gebeurd de afgelopen vier weken. Morgen start een lang 
hemelvaartweekend en de week daarop een extra vrije maandag vanwege Tweede 
Pinksterdag. Vanaf dan is het nog slechts 5 weken; vrijdag 12 juli is dan alweer de 
laatste schooldag van dit jaar. Tussendoor ontvangt u de nieuwsbrief waarin de 
formatie voor het nieuwe schooljaar bekend gemaakt wordt; de groepen met hun 
nieuwe juf of meester worden dan bekend gemaakt maar ook de (extra) 
vakantiedagen en de namen van de kinderen in de groepen 1/2 en de nieuwe groepen 
3. Houdt u de berichten op SocialSchools goed in de gaten.  
 
Voor nu, namens het team van De Triangel een hartelijke groet! 
 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
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Nieuwe leerlingen 
 
Wij wensen alle leerlingen die in mei 2019 zijn 
gestart een fijne en leerzame tijd op onze school.  
 

Belangrijke data voor uw agenda 
 
De komende periode, tot de zomervakantie, zijn de 
volgende dagen vrij voor de kinderen: 
 
- woensdag 29 mei, donderdag 30 mei (Hemelvaart) 
en vrijdag 31 mei; 
 
 - maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag)  
 
Deze vrije dagen kunt u ook vinden op Social 
Schools 3.0 
 
Veel plezier allemaal! 
 

De inschrijving voor de naschoolse cursus 
typen is weer gestart: Rapido Typen 
 
Via Social Schools is de volgende oproep verstuurd: 
 
Beste Ouders, 
 
We gaan 25 september weer met een cursus 
computertypen van start, die speciaal 
bestemd is voor de kinderen vanaf groep 6. De 
lessen worden gegeven op de Triangel op 
woensdag van 13.00 tot 14.30 uur. In totaal 10 keer 
1 ½ uur om de week inclusief 
examen en diploma uitreiking. 
We gaan de lessen persoonlijk verzorgen, zoals we 
dat nu al een paar jaar hebben 
gedaan. Hierbij houden we het kind als individu goed 
in de gaten. Ook kinderen met 
aandachtspunten zijn welkom in onze lessen. De 
diploma eisen zijn voor deze kinderen 
aangepast. Via de mail en de telefoon houd ik 
contact met de ouders en natuurlijk zijn ze ook 
altijd welkom aan het begin of einde van de les. 
Zolang de kinderen op eigen niveau hun 
best doen, gaan ze door totdat ze het diploma 
hebben behaald. 
De kosten bedragen dit jaar € 180,-. Dit is inclusief 
diploma garantie. Voor een 
toetsenbord met USB aansluiting betaalt u € 15,- 
huur. Het bedrag kan uiteraard ook in 
termijnen worden betaald. Kinderen die een eigen 
laptop meenemen krijgen gratis een 
toetsenbord te leen en kunnen we meer uitleggen. 
Als u zich voor deze cursus en aanvullende 
informatie wilt aanmelden, kunt u naar 

www.rapidotypen.nl gaan. Onder contact kunt u bij 
het inschrijfformulier alle gegevens 
invullen. U kunt ook rechtstreeks mailen naar 
info@rapidotypen.nl voor vrijblijvende 
informatie. Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het 
doorspreken van de bijzonderheden of 
waar nodig extra uitleg. U mag ook het strookje 
invullen en op school inleveren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
René Friggen 
rpmfriggen@planet.nl 
info@rapidotypen.nl 
06-53268098 
 

MadScience is weer op school: de lessen 
 
Als uw kind meedoet met de naschoolse activiteiten 
van MadScience, vergeet u dan niet dit af te 
stemmen met de buitenschoolse opvang.  
 
De kinderen die op school in groep 5 t/m 8 zitten, 
volgen de lessen van MacScience op: 
 
Dag 1: 28-5-2019 
Dag 2: 04-6-2019 
Dag 3: 11-6-2019 
Dag 4: 18-6-2019 
Dag 5: 25-6-2019 
Dag 6: 02-7-2019 
 
Starttijd: 15:25. De lessen duren een uur. 
 

Sponsorkliks.com 
 
Moet u nog een bestelling plaatsen bij Bol.com of 
Booking.com? Doet u dat dan via: sponsorkliks.com: 
 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?cl
ub=8313 
 
Onze school ontvangt dan een stukje commissie dat 
wij zullen opsparen om uit te geven aan een 
speciaal doel.  
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The monthly newsletter is translated into English by 
one of our mothers, Sian Schneider, 
who comes from Ireland. We extend 
our warmest thanks to her. You will 
find the translated newsletter on the 
website under INFO '18-‘19 

 
 
 
 
 

De volgende, laatste informatiebrief van dit 
schooljaar wordt op  

vrijdag (!) 
28 juni 2019 verstuurd. Tot dan! 


